1. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ

Всеукраїнські змагання з регбі серед дитячо-юнацьких команд проводяться з метою:
 популяризації та подальшого розвитку регбі в Україні;
 активізації навчально-тренувальної роботи в спортивних організаціях;
 підвищення майстерності українських регбістів та класу гри команд;
 підготовки та успішного виступу збірних команд України на чемпіонатах Європи
серед молодіжних команд, юніорів та юнаків;
 визначення переможців всеукраїнських юнацьких змагань.
Під час змагань визначаються питання організаційної, учбово-тренувальної та
виховної роботи в командах.
2.

№

ТЕРМІНИ ТА МІСЦЯ ПРОВЕДЕННЯ ЗМАГАНЬ

Назва змагань

1 Чемпіонат України з регбі-15 серед
юніорів 2000-01 років народження:
- 1 тур
- 2 тур
- 3 тур
- 4 тур
2 Чемпіонат України з регбі-15 серед
юніорів 2001-02 років народження:
- 1 тур
- 2 тур
- 3 тур
- 4 тур
- 5 тур
- 6 тур
3 Чемпіонат України з регбі-15 серед
юнаків 2002-2003 років народження:
- 1 тур
- 2 тур
- 3 тур
- 4 тур

Термін
проведення

Місце проведення

23-25 лютого
08-10 березня
19-21 жовтня
09-11 листопада

м.Ірпінь
За призначенням
За призначенням
За призначенням

20-22 квітня
30 квітня 02 травня
15-17 червня
21-23 вересня
05-07 жовтня
26-28 жовтня

м.Львів
м.Київ
м.Одеса
м.Рівне
м.Одеса
м.Львів

13-15 квітня
04-06 травня
14-16 вересня
12-14 жовтня

м.Ірпінь
м.Одеса
м.Рівне
м.Львів
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4 Чемпіонат України з регбі-15 серед
юнаків 2003-2004 років народження :
- відбірковий етап:
- західна зона
- центральна зона
- південна зона;
- фінальний етап за 1-6 місця:
- 1 тур
- 2 тур
- фінальний етап за 7-12 місця:
5 Чемпіонат України з регбі серед
молодших юнаків 2004-2005 років
народження:
- відбірковий етап:
- західна зона
- центральна зона
- південна зона
- східна зона;
- фінал за 1-10 місця:
- 1 тур
- 2 тур
- 3 тур
- фінал за 9-20 місця
6 Чемпіонат України з регбі серед
молодших юнаків 2005-06 років
народження і молодших:
- відбірковий етап:
- західна зона
- центральна зона
- південна зона
- східна зона;
- фінал за 1-10 місця
- 1 тур
- 2 тур
- фінал за 11-20 місця

08-09 травня
08-09 травня
08-09 травня

м. Львів
м. Київ
м. Одеса

21-23 вересня
26-28 жовтня
29-30 вересня

м. Ірпінь
м. Одеса
За призначенням

12-13 травня
12-13 травня
12-13 травня
12-13 травня

м.Івано-Франківськ
м. Дмитрівка
м. Одеса
м.Харків

01-02 вересня
07-09 вересня
19-21жовтня
15-16 вересня

м.Одеса, м.Ірпінь
м.Івано-Франківськ
м.Одеса
За призначенням

28-29 квітня
28-29 квітня
28-29 квітня
28-29 квітня

м.Львів
м. Київ
м. Одеса
м.Кривий Ріг

18-20 травня
28-30 вересня
06-07 жовтня

м. Кривий Ріг
м. Хмельницький
За призначенням
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7 Чемпіонат України з регбі серед
молодших юнаків 2007 років
народження і молодших:
- відбірковий етап:
- західна зона
- центральна зона
- південна зона
- східна зона;
- фінал за 1-12 місця
- фінал за 13-16 місця
8 Чемпіонат України з регбі-7 серед
юніорів 2000-01 років народження
- 1 тур
- 2 тур
9 Чемпіонат України з регбі-7 серед
юніорів 2000-01 років народження
- 1 тур
- 2 тур
10 Чемпіонат України з регбі-7 серед
юнаків 2002-2003 років народження :
- 1 тур
- 2 тур
11 Чемпіонат України з регбі-7 серед
дівчат 2000-01 років народження :
- фінал
12 Чемпіонат України з регбі-7 серед
дівчат 2002-2003 років народження :
- 1 тур
- 2 тур
- 3 тур

30-31 травня
30-31 травня
30-31 травня
30-31 травня
14-16 вересня
22-23 вересня

м.Рівне
м. Київ
м. Одеса
м. Кривий Ріг
м.Ів.-Франківськ
За призначенням

31 березня 01 квітня
28-29 квітня

м. Одеса

29-30 вересня
02-04 листопада

м. Харків
м. Львів

28-29 квітня
19-20 травня

м. Рівне
м. Ірпінь

31 березня 01 квітня

м. Одеса

14-15 квітня
07-08 травня
29-30 вересня

м. Одеса
м. Івано-Франківськ
м. Київ

13 Чемпіонат України з регбі-7 серед
дівчат 2004 років народження і
молодші:
- 1 тур
01-02 травня
- 2 тур
06-07 жовтня
Перший день в календарі змагань – день приїзду команд.

м. Київ

м. Київ
м. Ів.-Франківськ

3.
ВИМОГИ ДО УЧАСНИКІВ ЗМАГАНЬ
3.1. До участі у змаганнях у складах команд допускаються гравці, які оформили
«Паспорт регбіста» Федерації регбі України (далі – ФРУ) у відповідності з
Правилами його оформлення.
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3.2. У складі кожної команди повинні бути не менше 2-х (двох) високорослих
гравців:
•
за команду
16-17 років
– зростом 192 см та вище;
•
за команду
14-15 років
– зростом 190 см та вище;
•
за команду
12-13 років
– зростом 185 см та вище.
3.3 При участі у грі високорослих гравців, які грають не менше одного тайму команді дозволяється зробити додаткову заміну – по одній за кожного високорослого
гравця.
3.4. Якщо високорослий гравець отримав травму і при цьому не зіграв одного тайму,
його команда не отримує права на додаткову заміну у цій грі.
3.5. У заявках команд, які беруть участь у чемпіонатах України серед юніорів
2000-01, 2001-2002, юнаків 2003-2004, 2004-2005, 2005-06 років народження гравці
першої лінії повинні бути відмічені у відповідності до міжнародних правил: «LHP» лівий стовп; «H» - хукер; «THP» - правий стовп.
3.6. У складах команд, які беруть участь у чемпіонатах України серед юніорів
2000-01, 2001-2002, юнаків 2002-2003 років народження повинні бути заявлені не
менше шести гравців, підготовлених для гри у першій лінії.
3.7. Командам юніорів 2000-01, 2001-02 років народження, яка не проводить заміни
гравців першої лінії, дозволяється проводити не більше, як п’ять замін у одній грі (без
врахування умов, пов’язаних із наявністю в команді високорослих гравців). Кожна
заміна гравця першої лінії збільшує кількість замін на одну, але команда не може
провести більше, ніж вісім замін в одній грі (без врахування умов, пов`язаних з участю
у грі високорослих гравців).
Командам юнаків 2002-2003, 2003-04, 2004-05, 2005-06 років народження
дозволяється проводити не більше шести замін (без врахування умов, пов`язаних з
участю у грі високорослих гравців). Не дозволяється вихід на заміну гравця, який був
замінений раніше у цій же грі.
3.8. У чемпіонаті України серед молодших юнаків 2007 року народження і молодших
можуть виступати дівчата того ж віку. Командам дозволяється проводити не більше
шести замін. Не дозволяється вихід на заміну гравця, який був замінений раніше у цій
же грі.
У чемпіонаті України серед юнаків 2005-2006 років народження можуть можуть
бути заявлені дівчата того ж віку, тобто 2005-06 років народження.
3.9. У всеукраїнських змаганнях з регбі мають право брати участь тільки гравці,
внесені в заявку команди. Зміни складу команди (дозаявка) можлива тільки в період
між турами.
3.10. Гравець може бути заявлений та виступати протягом сезону тільки за одну
команду.
3.11. Кожна команда повинна мати дві ігрові форми різного кольору. Кольори ігрової
форми повинні вказуватись завчасно разом з поданням заявки на участь у змаганнях.
Регбійка гравця повинна мати номер на спині, під яким гравець внесений до
протоколу матчу. Висота цифр номеру повинна бути не менше 25 см, ширина цифр 12 см, ширина ліній - 3 см. На регбійці може знаходитись емблема клубу і символіка
спонсорів клубу.
3.12. У разі, якщо ігрова форма команди «гостей» співпадає по кольору з ігровою
формою команди «господарів» поля, то змінює форму команда «господарів». «Гості»
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та «господарі» при туровій системі визначаються відповідно до таблиці Бергера, за
якою складається розклад ігор туру. При проведення стикових ігор – жеребкуванням
учасників ігор. Жеребкування проводить Головна суддівська колегія змагань.
3.13. Після фінального свистка про закінчення гри гравці повинні подякувати команді
суперника за гру, після чого, не затримуючись, покинути поле і не вступати в
суперечки з суддями та глядачами.
3.14. Гравці команд не мають права знаходитись у кімнаті арбітрів, за винятком, коли
їх викликає арбітр.
3.15. Керівники команд, тренери, регбісти та інші офіційні особи, які беруть участь у
змаганнях, повинні виконувати всі вимоги даного "Регламенту" та "Правил гри в
регбі", проявляючи при цьому дисципліну, організованість, повагу до суперників,
суддів та глядачів.
3.16. Вимоги до тренерів і супроводжуючих команду офіційних осіб:
•
в технічній зоні команди на лаві запасних під час гри повинні знаходитись не
більше, як 5 чоловік з числа осіб, внесених командою до протоколу на данну гру, у
тому числі лікар або масажист команди; інші гравці та персонал команди
розміщуються на трибунах стадіону або в місцях, визначених головним суддею
змагань;
•
для виносу підставок для пробиття ударів по воротах або питної води для
гравців призначаються два гравці, одягнені в форму, відмінну від форми командучасниць матчу, з числа внесених у заявку команди і включених до числа 5 осіб, які
знаходяться на лаві запасних гравців; виносити воду і підставки в ігровій формі
заборонено.
•
для розминки запасних гравців під час гри відводиться місце за лінією
"мертвого м`яча" залікового поля команди суперника; розминка проводиться у формі,
яка виключає співпадання по кольоровій гаммі з формою команд, які в цей час грають
на полі.
•
всі порушення, допущені участниками змагань, розглядаються Головною
суддівської колегією змагань на місці їх проведення.

4. СИСТЕМА, УЧАСНИКИ ТА УМОВИ ПРОВЕДЕННЯ ЗМАГАНЬ
4.1. До участі у всеукраїнських юнацьких змаганнях допускаються команди клубів,
ДЮСШ, ОДЮСШ, АР Крим, збірних областей, м. Києва та м. Севастополя, збірних
регіонів ( юніори 2000-01 років народження), які підтвердили свою участь у змаганнях
до 01 березня 2017 року.
4.2. Загальне керівництво організацією, підготовкою та проведенням змагань з регбі15 у всіх вікових групах та змагань з регбі-7 серед юніорів 2000-01, 2001-02 років
народження, юнаків 2002-03 років народження та дівчат 2000-01, 2002-03 років
народження і 2004 року народження і молодших здійснює ФРУ.
Змаганнях з регбі-15 у вікових групах 2003-04, 2004-05 і 2005-06 років народження
і 2007 року народження і молодших відбуваються у два етапи: регіональні змагання і
фінальний етап.
Регіональні змагання проводяться у
- західному: Львівська, Рівненська, Хмельницька, Івано-Франківська, Тернопільська,
Закарпатська області;
- центральному: м. Київ, Київська, Черкаська, Чернігівська області;
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- східному: Харківська, Донецька, Дніпропетровська, Полтавська, Запорізька
області;
- південному: АР Крим, Одеська, Миколаївська, Херсонська області, м. Севастополь.
Безпосереднє проведення змагань покладається на Дитячо-юнацьку комісію
ФРУ та головні суддівські колегії змагань, затверджені за поданням Комітету суддів
та інспекторів ФРУ.
4.3. Чемпіонат України з регбі-15 серед юніорів 2000-01 років народження
проводиться за круговою системою у два кола .
У змаганнях беруть участь команди:
1. Збірна Західного регіону
2. РК «Київ-Дарниця» Київ
3. Збірна Одеси
4. Збірна Східного регіону
Ігри чемпіонату проводяться у два кола за календарем, затвердженим ФРУ . За
підсумками змагань визначається команда - Чемпіон України з регбі-15 серед юніорів
2000-01 років народження та команди-призери чемпіонату.
4.4. Чемпіонат України з регбі-15 серед юніорів 2001-02 років народження
проводиться за круговою системою у два кола .
У змаганнях беруть участь команди:
1. ОДЮСШ Львів
2. ДЮСШ-4 Рівне
3. РК «Київ-Дарниця» Київ
4. «Анатра» Одеса
5. «Лідерс» Одеса
Ігри чемпіонату проводяться у два кола за календарем, затвердженим ФРУ . За
підсумками змагань визначається команда - Чемпіон України з регбі-15 серед юніорів
2001-02 років народження та команди-призери чемпіонату.
Командам ДЮСШ, ОДЮСШ або клубу, які виступають у чемпіонаті України з
регбі-15 серед юніорів 2001-02 років народження. Дозволяється заявляти за свою
команду гравців з інших команд, які не беруть участі у чемпіонаті, за умови наявності
письмового дозволу (домовленості) між командами/клубами.
4.5. Чемпіонат України з регбі-15 серед юнаків 2002-03 років народження
проводиться за круговою системою в одне коло.
У змаганнях беруть участь команди:
1. ОДЮСШ Львів
2. ДЮСШ-4 Рівне
3. РК «Київ-Дарниця» Київ
4. ДЮСШ Ірпінь
5. «Анатра» Одеса
6. «Лідерс» Одеса
7. ОДЮСШ Одеса
Ігри чемпіонату проводяться в одне коло за календарем, затвердженим ФРУ . За
підсумками змагань визначається команда - Чемпіон України з регбі-15 серед юнаків
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2002-03 років народження та команди-призери чемпіонату.
Командам ДЮСШ, ОДЮСШ або клубу, які виступають у чемпіонаті України з
регбі-15 серед юніаків 2002-03 років народження дозволяється заявляти за свою
команду не більше п”яти гравців з інших команд ( три з однієї), які не беруть участі у
чемпіонаті, за умови наявності письмового дозволу (домовленості) між
командами/клубами.
4.6. Чемпіонат України з регбі-15 серед юнаків 2003-2004 років народження
проводяться у 2 етапи.
На першому етапі (відбіркові змагання) команди-учасниці розбиваються на
групи за регіональним принципом і змагання проводяться у відповідності з даним
регламентом.
Західна зона
Центральна зона
Південна зона
1. ОДЮШ Львів
1.«Пегас»-ДЮСШ»Авіатор»Київ 1.«Анатра» Одеса
2. ДЮСШ 2-«Станиславів» І.-Ф. 2. РК «Київ-Дарниця»
2. «Лідерс» Одеса
3. ДЮСШ-4 Рівне
3. ДЮСШ Ірпінь
3. ДЮСШ Одеса
4. Збірна Хмельницької обл.
4. ДЮСШ-24-«Ельдорадо» Київ 4. Зб.Харківської обл
На другому етапі (фінальні змагання) команди розділяються на дві групи:
- до першої групи виходять шість команд – по 2 команди, які вибороли 1 і 2 місця в
групах у змаганнях першого етапу Ці команди розігрують 1- 6 місця чемпіонату
України; фінальні змагання команд першої групи проводяться у два кола за
календарем затвердженим ФРУ; за підсумками цих змагань визначається команда Чемпіон України з регбі-15 серед юнаків 2003-2004 років народження та командипризери;
- другу групу складають інші команди з загального числа команд-учасниць першого
етапу - ці команди розігрують 7- 12 місця чемпіонату України; фінальні змагання
команд другої групи проводяться в одне коло за календарем, затвердженим ФРУ.
Командам, які виступають у чемпіонаті України з регбі-15 серед юнаків
2002-2003 років народження, на першому етапі дозволяється заявляти за свою
команду не більше двох гравців з інших команд свого регіону, які не беруть участі у
чемпіонаті.
За команди, які беруть участь у фінальній частині чемпіонату України з регбі-15
серед юнаків 2003-04 років народження дозволяється заявляти не більше трьох гравців
(на першому етапі – 2) з команд свого регіону, якщо ці команди не брали участі у
даному змаганні на першому етапі чи не потрапили у фінал за 1-6 місця, за умови
наявності письмового дозволу (домовленості) між командами/клубами.
4.7. Чемпіонат України з регбі-15 серед юнаків 2004-2005 років народження
проводяться у 2 етапи.
На першому етапі (відбіркові змагання) команди-учасниці розбиваються на
групи за регіональним принципом і змагання проводяться у відповідності з даним
регламентом.
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Західна зона
Центральна зона
1. ОДЮШ Львів
1. «Пегас»-ДЮСШ»Авіатор»Київ
2. ДЮСШ 2-«Станиславів» Ів.-Фр.
2. РК «Київ-Дарниця»
3. ДЮСШ-4 Рівне
3. ДЮСШ-12-«Політехнік» Київ
4. «Буревісник» Хмельницький
4. ДЮСШ-24-«Ельдорадо» Київ
5. «Підгіря» Ів.-Франківська обл.
5. ДЮСШ Ірпінь
6. Зб. Закарпатської обл.
6. «Гарт» Дмитрівка Київської обл
7. ДЮСШ-2 Ів.Франківськ
Південна зона
Східна зона
1.«Анатра» Одеса
1. ДЮСШ-10 Кр.Ріг
2. «Лідерс» Одесса
2. ДЮСШ-10 (2) Кр.Ріг
3. ДЮСШ Одеса
3. Зб. Донецької обл. «Ъ»
4. «Анатра-2» Одеса
4. Зб Харківської обл.
5. ДЮСШ-2 Одеса
На другому етапі (фінальні змагання) команди розділяються на дві групи:
- до першої групи виходять 10 команд – команди, які зайняли 1-е і 2-е місця у зонах
Захід, Центр, Південь, Схід і дві команди, які зайняли 3-є місце і мають кращий
клубний рейтинг за період 2013-17 років
Ці команди розігрують 1- 10 місця чемпіонату України; фінальні змагання команд
першої групи проводяться у три тури в одне коло за календарем затвердженим ФРУ;
за підсумками цих змагань визначається команда - Чемпіон України з регбі-15 серед
юнаків 2004-2005 років народження та команди-призери;
- другу групу складають інші команди, які не потрапили у першу групу, із загального
числа команд-учасниць першого етапу. Склад другої групи визначається після
закінчення ігор першого етапу. Ці команди розіграють 10 і наступні місця чемпіонату
України; фінальні змагання команд другої групи проводяться в одне коло за
календарем, затвердженим ФРУ.
Командам, які виступають у чемпіонаті України з регбі-15 серед юнаків
2004-2005 років народження, не дозволяється заявляти за свою команду гравців з
інших команд.
В змаганнях не дозволяється участь дівчат.
4.8. Чемпіонат України з регбі серед юнаків 2005-2006 років народження
проводяться у 2 етапи.
На першому етапі (відбіркові змагання) команди-учасниці розбиваються на
групи за регіональним принципом і змагання проводяться у відповідності з даним
регламентом.
Західна зона
Центральна зона
1. «Опришки» Колочава
1. «Пегас»-ДЮСШ»Авіатор»Київ
2. ДЮСШ 2-«Станиславів» Ів.-Фр.
2. РК «Київ-Дарниця»
3. ДЮСШ-4 Рівне
3. ДЮСШ-12-«Політехнік» Київ
4. «Буревісник» Хмельницький
4. ДЮСШ-24-«Ельдорадо» Київ
5. «Підгіря» Ів.-Франківська обл.
5. ДЮСШ Ірпінь
6. Зб. Закарпатської обл.
6. «Гарт» Дмитрівка Київської обл
7. «Антарес» Київ
8. ДЮСШ Бориспіль
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Південна зона
Східна зона
1.«Анатра» Одеса
1. ДЮСШ-10 Кр.Ріг
2. «Лідерс» Одесса
2. ДЮСШ-10 (2) Кр.Ріг
3. ДЮСШ Одеса
3. Зб. Донецької обл. «Ъ»
4. «Анатра-2» Одеса
4. Зб Харківської обл.
5. ДЮСШ-2 Одеса
5. Дніпро
6. «Чорномор» Одеса
На другому етапі (фінальні змагання) команди розділяються на дві групи:
- до першої групи виходять 10 команд – команди, які зайняли 1-е і 2-е місця у зонах
Захід, Центр, Південь, Схід і дві команди, які зайняли 3-є місце і мають кращий
клубний рейтинг за період 2013-17 років
Ці команди розігрують 1- 10 місця чемпіонату України; фінальні змагання команд
першої групи проводяться у два тури в два кола із змішаною системою розіграшу за
календарем затвердженим ФРУ; за підсумками цих змагань визначається команда Чемпіон України з регбі серед юнаків 2005-2006 років народження та командипризери;
- другу групу складають інші команди, які не потрапили у першу групу, із загального
числа команд-учасниць першого етапу. Склад другої групи визначається після
закінчення ігор першого етапу. Ці команди розіграють 11 і наступні місця чемпіонату
України; фінальні змагання команд другої групи проводяться в одне коло за
календарем, затвердженим ФРУ.
Командам, які виступають у чемпіонаті України з регбі-15 серед юнаків
2004-2005 років народження, не дозволяється заявляти за свою команду гравців з
інших команд.
В змаганнях дозволяється участь дівчат того самого віку, тобто 2005-06 р.р.н.
4.9. Чемпіонат України з регбі серед молодших юнаків та дівчат 2007
народження та молоших проводиться у два етапи.

року

На першому етапі (відбіркові змагання) команди-учасниці розбиваються на
групи за регіональним принципом і змагання проводяться у відповідності з даним
регламентом.
Західна зона
Центральна зона
1. ОДЮШ-СК»Тернопіль»
1. «Пегас»-ДЮСШ»Авіатор»Київ
2. ДЮСШ 2-«Станиславів» Ів.-Франківськ
2. РК «Київ-Дарниця» Київ
3. ДЮСШ-4 Рівне
3. РФК «Сміла»-ДЮСШ»Олімп»
4. Збірна Хмельницької обл.
4. ДЮСШ-24-«Ельдорадо» Київ
5. ДЮСШ-2-ЗШ №19 Ів.-Франківськ
5. ДЮСШ Ірпінь
6. «Велет» Велятино Закарп. обл.
6. «Гарт» Дмитрівка Київської обл
7. «Леви» Королево Закарп. обл.
7. ДЮСШ-12-«Політехнік» Київ
8. КОРЗО Ужгород
8. «Поділ»-ДЮСШ-12 Київ
9. Збірна Рівненської області
9. «Антарес» Київ
10. ДЮСШ-2-ЗШ №26 Ів.-Франківськ
11.»Опришки» Колочава Закарпатської
Південна зона
Східна зона
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1.«Анатра» Одеса

1. ДЮСШ-10 Кр.Ріг
2. «Лідерс» Одесса
2. ДЮСШ-10 (2) Кр.Ріг
3. ДЮСШ Одеса
3. Зб Харківської обл.
4. «Анатра-2» Одеса
4. Дніпро
5. «Чорномор» Одеса
5. Зб. Донецької обл. «Ъ»
На другому етапі (фінальні змагання) команди розділяються на дві групи:
- до першої групи виходять дванадцять команд – команди, які зайняли 1-е , 2-е місця і
3-є місця у зонах Захід, Центр, Південь , команди, яка зайняли 1-е і 2-е місця у зоні
Схід і одна команда із зон Захід, Центр, Південь, яка зайняла четверте місце і має
кращий клубний рейтинг за період 2013-17 років.
Ці команди розігрують 1- 12 місця чемпіонату України; фінальні змагання команд
першої групи проводяться за змішаною системою за календарем, затвердженим ФРУ;
за підсумками цих змагань визначається команда - Чемпіон України з регбі серед
юнаків 2007 року народження і молодших та команди-призери;
- другу групу складають інші команди, які не потрапили у першу групу, із загального
числа команд-учасниць першого етапу. Склад другої групи визначається після
закінчення ігор першого етапу. Ці команди розіграють 13 - 20 місця чемпіонату
України; фінальні змагання команд другої групи проводяться в одне коло за
календарем, затвердженим ФРУ.
Командам, які виступають у чемпіонаті України з регбі серед юнаків
2006
року народження і молодших, не дозволяється заявляти за свою команду гравців з
інших команд. В змаганнях дозволяється участь як команд юнаків, команд дівчат того
ж віку, так і змішаних команд, які складаються з юнаків та дівчат того ж віку.
4.10. Чемпіонат України з регбі-7 серед юніорів 2000-01 років народження
проводиться у форматі багатотурових змагань.
У змаганнях беруть участь команди:
1. ОДЮСШ Львів
2. РК «Київ-Дарниця» Київ
3. ОДЮСШ-«Академія» Одеса
4. «Анатра» Одеса
5. «Лідерс» Одеса
5. ДЮСШ-2-«Станиславів» Івано-Франківськ
6. Збірна Хмельницької обасті
Ігри чемпіонату проводяться у два тури згідно календаря, затвердженого ФРУ .
За підсумками змагань визначається команда - Чемпіон України з регбі-7 серед
юніорів 2000-01 років народження та команди-призери чемпіонату.
Командам ДЮСШ, ОДЮСШ або клубу, які виступають у чемпіонаті України з
регбі-7 серед юніорів 2000-01 років народження не дозволяється заявляти за свою
команду гравців з інших команд.
4.11. Чемпіонат України з регбі-7 серед юніорів 2001-02 років народження
проводиться у форматі багатотурових змагань.
У змаганнях беруть участь команди:
1. ОДЮСШ Львів
2. РК «Київ-Дарниця» Київ
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3. ОДЮСШ-«Академія» Одеса
4. «Анатра» Одеса
5. «Лідерс» Одеса
5. ДЮСШ-2-«Станиславів» Івано-Франківськ
6. Збірна Хмельницької обасті
7. ДЮСШ-4 Рівне
8. Збірна Харківської обл.
9. ДЮСШ Ірпінь
10. «Леви» Львів
11. ДЮСШ Кременець
Ігри чемпіонату проводяться у два тури згідно календаря, затвердженого ФРУ .
За підсумками змагань визначається команда - Чемпіон України з регбі-7 серед
юніорів 2001-02 років народження та команди-призери чемпіонату.
Командам ДЮСШ, ОДЮСШ або клубу, які виступають у чемпіонаті України з
регбі-7 серед юніорів 2001-02 років народження не дозволяється заявляти за свою
команду гравців з інших команд.
4.12. Чемпіонат України з регбі-7 серед юнаків 2002-2003 років народження
проводиться у форматі багатотурових змагань.
У змаганнях беруть участь команди:
1. ОДЮСШ Львів
2. РК «Київ-Дарниця» Київ
3. ОДЮСШ Одеса
4. ДЮСШ-24-«Ельдорадо» Київ
5. ДЮСШ-2-«Станиславів» Івано-Франківськ
6. Збірна Хмельницької обасті
7. ДЮСШ-2-ФТЛ Івано-Франківськ
8. ДЮСШ-4 Рівне
9. Збірна Харківської області
10.»Анатра» Одеса
11.»Лідерс» Одеса
Ігри чемпіонату проводяться у два тури згідно календаря, затвердженого ФРУ .
За підсумками змагань визначається команда - Чемпіон України з регбі-7 серед юнаків
2002-03 років народження та команди-призери чемпіонату.
Командам ДЮСШ, ОДЮСШ або клубу, які виступають у чемпіонаті України з
регбі-7 серед юнаків 2002-03 років народження не дозволяється заявляти за свою
команду гравців з інших команд.
4.13. Чемпіонат України з регбі-7 серед дівчат 2000-2001 років народження.
У змаганнях беруть участь команди:
1. ДЮСШ-2-ФТЛ Івано-Франківськ
2. Збірна Рівненської області
3. «Анатра» Одеси
4. «Пегас» Київ
5. ДЮСШ Кременець Тернопільської області
6. Збірна Хмельницької області
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Ігри чемпіонату проводяться в один тур згідно календаря, затвердженого ФРУ .
За підсумками змагань визначається команда - Чемпіон України з регбі-7 серед дівчат
2000-01 років народження та команди-призери чемпіонату.
Командам ДЮСШ, ОДЮСШ або клубу, які виступають у чемпіонаті України з
регбі-7 серед дівчат 2000-01 років народження дозволяється заявляти за свою команду
гравців з інших команд.
4.14. Чемпіонат України з регбі-7 серед дівчат 2002-2003 років народження
проводиться у форматі багатотурових змагань.
У змаганнях беруть участь команди:
1. ДЮСШ-2-ФТЛ Івано-Франківськ
2. Збірна Рівненської області
3. «Анатра» Одеси
4. «Пегас» Київ
5. ДЮСШ Кременець Тернопільської області
6. Збірна Хмельницької області
7. Збірна Харківської області
8. Збірна Закарпатської області
Ігри чемпіонату проводяться у три тури згідно календаря, затвердженого ФРУ .
За підсумками змагань визначається команда - Чемпіон України з регбі-7 серед дівчат
2002-03 років народження та команди-призери чемпіонату.
Командам ДЮСШ, ОДЮСШ або клубу, які виступають у чемпіонаті України з
регбі-7 серед дівчат 2002-03 років народження дозволяється заявляти за свою команду
гравців з інших команд.
4.15. Чемпіонат України з регбі-7 серед дівчат 2004 року народження і молодших
проводиться у форматі багатотурових змагань.
У змаганнях беруть участь команди:
1. ДЮСШ-2-«Галка» Івано-Франківськ
2. Збірна Рівненської області
3. «Анатра» Одеси
4. «Пегас» Київ
5. Збірна Закарпатської області
6. Збірна Харківської області
7. Skay Lark Колочава Закарпатської області
Ігри чемпіонату проводяться у два тури згідно календаря, затвердженого ФРУ .
За підсумками змагань визначається команда - Чемпіон України з регбі-7 серед дівчат
2004 року народження і молодших та команди-призери чемпіонату.
Командам ДЮСШ, ОДЮСШ або клубу, які виступають у чемпіонаті України з
регбі-7 серед юнаків 2001-02 років народження дозволяється заявляти за свою
команду гравців з інших команд.
4.16. Дитячо-юнацькі змагання з регбі-15 та регбі-7 проводяться відповідно до діючих
в Україні "Правил гри в регбі", погоджених в установленому порядку з центральним
органом виконавчої влади України у сфері фізичної культури та спорту, та змін і
доповнень до «Правил гри в регбі» для різних вікових груп (Додаток №2),
затверджених Федерацією регбі України, які не суперечать міжнародним правилам.
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4.17. Розмітка поля повинна відповідати "Правилам гри в регбі" та змінам і
доповненням до «Правил гри в регбі» для різних вікових груп, затверджених
Федерацією регбі України, які не суперечать міжнародним правилам.
4.18. Ігри повинні проводитися на полях, які відповідають наступним вимогам:
•
грунт повинен бути м`ягким, з трав`яним або синтетичним покриттям;
•
на полі повинні бути відсутні сторонні предмети, під час контакту з якими
гравці можуть отримати травму. По периметру поля повинна знаходитись зона
безпеки не менше 2-х метрів з трав`яним покриттям.
4.19. Якщо під час проведення змагань середньодобова температура перевищує
30 градусів, то ігри проводяться до 12.00 і після 18.00. У середині кожного тайму
рекомендується робити 1-хвилинну перерву для відновлення водного балансу
організму гравців. Перерву “на воду” можна робити у будь-який інший час, якщо
цього вимагають обставини. Рішення про це приймає арбітр матчу.
4.20. При проведенні дитячо-юнацьких змагань з регбі-15 склад команд-учасниць
визначається наступним чином:
•
команда до 11 років - гравців на полі 8 х 8;
•
команда до 13 років - гравців на полі 10 х 10;
•
команда до 14 років - гравців на полі 12 х 12;
•
команда до 15 років - гравців на полі 13 х 13;
•
команда до 16 років - гравців на полі 15 х 15;
•
команда до 18 років - гравців на полі 15 х 15;
Загальний кількісний склад команди для участі у турових змаганнях чемпіонату
України з регбі-15 серед юнаків та юніорів:
•
команда до 11 років - 16 осіб, у тому числі 14 гравців;
•
команда до 13 років - 18 осіб, у тому числі 16 гравців;
•
команда до 14 років - 20 осіб, у тому числі 18 гравців;
•
команда до 15 років - 21 особа, у тому числі 19 гравців;
•
команда до 16 років - 25 осіб, у тому числі 23 гравці;
•
команда до 18 років - 25 осіб, у тому числі 23 гравці.
У разі наявності у команді високорослих гравців, які дають право на додаткові
заміни, склад команди може бути збільшено на кількість таких гравців.
4.21. До змагань допускаються (у складі відповідних команд) спортсмени із
кваліфікацією не нижче 2 юнацького спортивного розряду. Всі спортсмени - учасники
змагань повинні мати страховий поліс від нещасних випадків та для участі у
змаганнях з регбі. Для дотримання правил безпеки під час гри кожен спортсмен учасник змагань повинен мати необхідне спорядження, яке відповідає міжнародним
вимогам.
Учасникам дитячо-юнацьких змагань до 13 років забороняється використання
спортивного взуття з металевими шипами.
Також забороняється використання спортивного взуття з металевими шипами
при проведенні змагань на полях із синтетичним покриттям.
4.22. При проведенні ігор чемпіонату України з регбі–15 серед юніорів 2000-01 і 200102, 2002-03 років народження до протоколу гри (Додаток 3) заносяться 18 гравців: 15
гравців, які виходять на поле на початку гри (з них позначаються два високорослих
гравці при їх наявності) та три гравці запасу першої лінії сутички. У інших вікових
групах до протоколу заносяться: серед юнаків 2003-04 років народження - 13 гравців
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стартового складу (з них позначаються два високорослих гравці при їх наявності) та
три гравці запасу першої лінії сутички; серед юнаків 2004-05 років народження – 12
гравців стартового складу (з них позначаються два високорослих гравці при їх
наявності) і серед юнаків 2004-05 років народження – 10 гравців стартового складу
(з них позначаються два високорослих гравці при їх наявності) , серед молодших
юнаків 2007 років народження і молодших – 8 гравців стартового складу. Команда –
господар поля заповнює протокол першою.
Після закінчення гри до протоколу заносяться всі гравці, які виходили на
заміну. Прізвища у протокол дописує тільки арбітр матчу, згідно з поданими
записками про заміну.
5. ВИЗНАЧЕННЯ ПЕРЕМОЖЦІВ ЗМАГАНЬ ТА ЇХ НАГОРОДЖЕННЯ
5.1. Місця команд у змаганнях, які проводяться за коловою системою, визначаються
по найбільшій кількості турнірних очок, набраних ними за підсумками всіх ігор.
Командам нараховуються:
- за виграш - 4 очка,
- нічия - 2 очка,
- поразка - 0 очок.
У випадках, коли через дисциплінарні порушення команді зараховується поразка з
рахунком 0:30, з команди знімається 1 турнірне очко (нараховується -1 турнірне очко).
 Коли команда у грі здійснює більше 4 спроб, вона одержує одне додаткове
бонусне турнірне очко.
 При поразці з різницею у 7 і менше ігрових очок, команді, яка програла,
нараховується одне додаткове бонусне турнірне очко
 Якщо команда програла з різницею у 7 і менше ігрових очок, але здійснила у
цій грі 4 спроби, то кількість бонусних турнірних очок складає два.
5.2. У випадку, якщо одна або кілька команд набрали однакову кількість
турнірних очок, перевагу має команда, яка:
 взяла участь у всіх іграх чемпіонату (не має неявок на ігри),
 набрала більше турнірних очок в іграх між цими командами,
 має кращу різницю ігрових очок в іграх між цими командами;
 має більшу кількість перемог в усіх іграх змагань;
 має більшу кількість спроб в усіх іграх змагань;
 має кращу різницю ігрових очок в усіх іграх з усіма командами;
 має меншу кількість дисциплінарних порушень – вилучень з поля, попереджень
гравців в усіх іграх змагань.
5.3. Команді, яка посіла 1 місце у чемпіонаті України з регбі серед юніорів, юнаків і
дівчат присвоюється звання “Чемпіон України" серед команд відповідної вікової
групи. Вона нагороджується Кубком та дипломом першого ступеня; гравці і тренери
команди нагороджуються медалями та дипломами першого ступеня.
Команди, які посіли 2 та 3 місця у чемпіонатах України серед юніорів, юнаків і
дівчат відповідних вікових груп, нагороджуються дипломами 2 та 3 ступенів
відповідно, гравці і тренери команд нагороджуються медалями та дипломами 2 та 3
ступенів відповідно.
5.4. Нагородженню підлягають регбісти, які зіграли за команду не менше 50% ігор.
Не менше 25% ігрового часу матчу дорівнює зіграній грі.
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6. ДИСЦИПЛІНАРНІ ПОКАРАННЯ
6.1. Змагання проводяться за діючими "Правилами гри в регбі" із затвердженими
змінами та доповненнями. На гравців, тренерів та керівників команд, суддів та
стадіони можуть бути накладені дисциплінарні та інші стягнення у відповідності до
Дисциплінарних правил Федерації регбі України у випадках порушення ними "Правил
гри в регбі" та даного Регламенту.
6.2. Спортсмени - регбісти, які приймають участь в змаганнях, повинні:
 виконувати всі вимоги "Правил гри в регбі",
 дотримуватись правил чесної гри (Fair Play - Фейр-плей),
 проявляти дисциплінованість та повагу до суперника,
 мати охайний зовнішній вигляд, форму з ігровим номером.
6.3. Повну відповідальність за поведінку гравців несуть керівники та тренери команд.
6.4. Команді зараховується поразка з рахунком 0:30 зі зняттям одного турнірного очка
(нараховується -1 турнірне очко) у випадках:
 грубого порушення ігрової дисципліни (апелювання до глядачів, симулювання
травми, суперечки з суддями, провокування суперників та глядачів, участь у складі
команд незаявлених гравців та гравців старшого віку);
 неявки команди на гру;
 якщо команда залишила поле до закінчення часу гри;
 участі у грі дискваліфікованих (ого) або неоформлених (ого) відповідним чином
гравц(я);
 затримки з вини команди початку гри без поважних причин більш, ніж на 30
хвилин.
Якщо гра не закінчена з вини обох команд, то поразка з рахунком 0:30
зараховується кожній з них, кожній команді нараховується -1 (мінус одне) турнірне
очко.
6.5. Гравець, який одержав попередження або вилучений з поля, несе покарання
відповідно до Дисциплінарних правил ФРУ і затверджених змін та доповнень до них
для команд-учасниць всеукраїнських дитячо-юнацьких змагань з регбі. Запасні гравці
несуть відповідальність рівно, як і гравці, які приймають участь у грі.
6.6. Гравець, який має незакінчену умовну дискваліфікацію, пропускає після
одержаного попередження стільки ігор, скільки йому визначено умовною
дискваліфікацією.
6.7. У випадку грубого порушення пунктів даного Регламенту, які відображаються у
неспортивній поведінці тренерів, представників або гравців команд (крики, погрози,
образи, нецензурні вислови, тощо), Головна суддівська колегія змагань має право:
- знімати з команди турнірні очки, зараховуючи за неспортивну поведінку технічну
поразку;
- вилучати за межі ігрової території (стадіону) гравців, тренерів, представників
команд та інших офіційних осіб;
- надсилати подання до Федерації регбі України про направлення листів в
організації, які відрядили команди на змагання, з викладенням всіх фактів, що стались
під час змагань, з проханням застосувати на місцях жорсткі дисциплінарні покарання
до порушників Регламенту, включаючи заходи фінансового покарання, і аж до
звільнення з роботи тренерів та офіційних представників команд;
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- виносити на розгляд Дитячо-юнацької комісії ФРУ, з наступним затвердженням
Президією Федерації регбі України, пропозиції про заборону всім командам цього
клубу в усіх вікових категоріях брати участь в офіційних змаганнях з регбі чи
приймати офіційні змагання в поточному та наступному спортивних сезонах.
6.8. За участь у грі неоформленого відповідним чином, дискваліфікованого гравця або
гравця старшого віку винній команді зараховується поразка з рахунком 0:30, з
команди знімається 1 турнірне очко (зараховується -1 турнірне очко), а командісуперниці – перемога з рахунком 30:0 та з нарахуванням 1 бонусного турнірного очка.
Суддя матчу не повинен починати гру:
- якщо на поле не виходить повний стартовий склад команди згідно з Регламентом
змагань у відповідній віковій групі;
- якщо на поле виходить неоформлений, дискваліфікований гравець або гравець
старшого віку; суддя повинен не допускати вихід такого гравця і на заміну.
Закінчення (не проведення) гри за таких причин рівноцінне неявці команди на гру.
6.9. Команді, яка не з’явилась на гру без поважних причин, зараховується поразка з
рахунком 0:30 і нараховується -1 очко, а команді-суперниці – перемога з рахунком
30:0 та з нарахуванням 1 бонусного турнірного очка.
Команда, яка здійснила неявки на дві і більше ігор чи ігри, що проводяться у
форматі багатотурових змагань без поважних причин, рішенням Головної суддівської
колегії змагань може бути знята з подальшої участі у змаганнях і визнана як така, що
не брала участі у змаганнях. Результати всіх зіграних раніше ігор можуть бути
анульовані, а всім командам цього клубу в усіх вікових категоріях може бути
заборонена участь в офіційних змаганнях з регбі чи приймати офіційні змагання в
поточному та наступному спортивних сезонах.
6.10. Якщо команда з певних причин не може взяти участь у календарній грі чи іграх,
що проводяться у форматі багатотурових змагань, зобов`язана не менше, як за 21 день
повідомити ДЮК ФРУ листом за підписом керівника регіональної федерації з
обгрунтування причин неявки.
7. ПРОТЕСТИ
7.1. Головний тренер (тренер - представник), який подає протест, повинен відразу
після закінчення гри попередити суддю зустрічі і головного тренера (тренера представника) команди - суперниці про подання протесту. Заява про подання протесту
фіксується в протоколі гри до його оформлення у закінченому вигляді.
7.2. Письмовий вичерпно-мотивований протест повинен бути підписаний головним
тренером або тренером-представником команди і протягом 2-х годин поданий до
Головної суддівської колегії змагань.
Суддя, який проводив гру, протягом 2-х годин після її закінчення подає до
Головної суддівської колегії змагань пояснення по суті протесту.
7.3. Не приймаються до розгляду протести на якість суддівства. Якість організації та
суддівства змагань оцінює головний суддя, який після змагань направляє до Дитячоюнацької комісії ФРУ і Комітет суддів з регбі звіт про проведені змагання.
7.4. Протести розглядаються Головною суддівською колегією змагань тільки в
присутності представників зацікавлених команд протягом 4-х годин після закінчення
матчу. Несвоєчасно поданий протест або протест, не зафіксований у протоколі
зустрічі, не розглядається.
17

8. СУДДІВСТВО ЗМАГАНЬ
8.1. Суддівство змагань чемпіонатів України серед юніорів та юнаків покладається на
Суддівський комітет, затверджений Президією Федерації регбі України який
призначає головних суддів турових змагань та формує суддівські колегії турів.
8.2. Призначення суддів на ігри проводять головні суддівські колегії змагань.
Прохання керівників команд та організацій про заміну суддів, призначених на гру, не
розглядаються.
8.3. Тренери або представники команд, учасників змагань з регбі-15, не пізніше, ніж за
30 хвилин до початку матчу повинні внести до протоколу чітким почерком прізвища
та імена гравців стартового складу, а у змаганнях серед юніорів 2000-01 і 2001-02
років народження та юнаків 2002-03, 2003-04 років народження прізвища та імена
гравців стартового складу та 3-х запасних гравців, підготовлених для гри у першій
лінії, заявлених на даний матч та позначити номера гравців. На кожну гру
заповнюється 3 протоколи: один - для команди “господарів”, один - для команди
“гостей”, один - для суддівської колегії змагань. Суддя матчу повинен до початку
зустрічі перевірити поіменні заявки (Додаток № 4) команд з допуском гравців,
внесених до протоколу, та документи на резервних гравців. Перед початком гри гравці
обох команд шикуються на боковій лінії, кожний із своїм або «Паспортом регбіста»
або ID карткою або Паспортом громадянина України чи Паспортом громадянина
України для виїзду за кордон ( дальше «Паспорт») при умові наявності гравця у
Реєстрі гравців дитячо-юнацьких команд на сайті rugby-teams.org.ua . Гравці без
вказаних документів до гри не допускаються.
Паспорти перевіряються перед кожною грою, збираються суддею матчу і
передаються до Головної суддівської колегії змагань, де вони зберігаються до кінця
гри. Гравець, який виходить на заміну, подає в секретаріат змагань перед здійсненням
заміни записку тренера команди про заміну гравців та свій Паспорт. Паспорти
повертаються тренерам-представникам команд разом з оформленим ігровим
протоколом про проведення матчу після його закінчення.
8.4. Після закінчення гри суддя повинен протягом 30 хвилин оформити 3 протоколи.
Якщо під час зустрічі мали місце попередження та вилучення гравців з поля або
виникли які-небудь інциденти, то суддя повинен вказати їх в протоколі, а у вилучених
з поля гравців забрати Паспорт. Після цього подати протокол представникам команд
для ознайомлення і підпису, а в суддівському рапорті викласти в подробицях характер
вчинку спортсмена (тренера, представника). Оформлений протокол гри суддя подає до
Головної суддівської колегії змагань.
Паспорти повертаються тренерам-представникам команд разом з оформленим
ігровим протоколом про проведення матчу. Паспорти гравцям, які отримали
дискваліфікацію для участі у змаганнях, повертаються після закінчення терміну
дискваліфікації.
9. УМОВИ УЧАСТІ В ЗМАГАННЯХ
9.1. Витрати на участь дитячо-юнацьких команд у всеукраїнських змаганнях в усіх
вікових групах несуть:
 оренда поля, карета швидкої допомоги (обов`язково) та оплата медперсоналу –
приймаюча організація;
 організації, які відряджають - проїзд в обидва кінці, добові в дорозі, проживання
та харчування учасників змагань.
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9.2. Витрати на відрядження суддів всеукраїнських дитячо-юнацьких змагань, а
також оплату за суддівство несе Федерація регбі України після надання звітних
документів з проїзду в обидва кінці та проживанню. Добові (кошти на харчування)
суддів нараховуються у відповідності до рішення Федерації регбі України.
10. УМОВИ ПРИЙОМУ ТА ЗДІЙСНЕННЯ РОЗРАХУНКІВ
10.1. Команди та судді можуть прибути до місця проведення змагань не раніше, ніж
за добу до початку ігор (при порушенні цього терміну проживання та харчування
команд та суддів сплачується за рахунок власних коштів). Якщо термін приїзду
змінюється, то необхідно зробити попереднє повідомлення команди - господаря
турніру.
Команда – учасник всеукраїнських юнацьких змагань та судді повинні:
 не пізніше, ніж за 1 тиждень повідомити про час свого приїзду,
 не пізніше, ніж за 2 тижні попередити про необхідність бронювання квитків на
зворотній проїзд,
 повідомити кольори форми, в якій буде грати команда.
10.2. Організацію прийому команд-учасниць та суддів, забезпечення житлом,
придбання квитків на зворотній проїзд - забезпечує приймаюча організація згідно з
умовами фінансування заходу.
10.3. Приймаюча організація надає безкоштовно:
 автобус для проїзду команди на стадіон та із стадіону (по можливості);
 поле для тренування за день до гри на 1,5 години.
10.4. Приймаюча команда на стадіоні, де проводиться гра, повинна за 1 добу до
початку змагань надати Головній суддівській колегії змагань:
 ігрове поле, обладнання, розмітка та розміри якого відповідають затвердженим
правилам гри в регбі,
 табло для ведення рахунку,
 кімнати - роздягальні окремо для кожної команди, обладнанні достатньою
кількістю меблів;
 кімнату для суддів з необхідним інвентарем;
 не менше, ніж 3 ігрових м’ячі;
 прапорці для суддів на лінії розміром полотнища 30х40см, довжиною древка
45 см,
 душові кімнати для команди гостей та суддів окремо;
 кімнату для медичного персоналу.
10.5. Якщо приймаюча організація не виконує вимог п.п. 10.3-10.4, за рішенням
Президії Федерації регбі України (на підставі рапорту Суддівського комітету
Федерації, головної суддівської колегії чемпіонату або Дитячо-юнацької Комісії) на
команду – організатора змагань накладаються дисциплінарні санкції. Не виконання
вимог п.п. 10.3-10.4 не є підставою для не проведення змагань.
10.6. Регбійні поля, на яких будуть проводитись ігри чемпіонату України, мають бути
вказані в заявці на проведення змагань і проінспектовані представниками
Суддівського комітету Федерації. Дозволяється використання полів за межами міста,
якщо вони знаходяться не більше, ніж в 1-й годині проїзду від місця проживання
команд - учасниць. Оплата транспорту для проїзду команд-учасниць за рахунок
команди - організатора змагань.
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11. ПОРЯДОК І ТЕРМІН ПОДАННЯ ЗАЯВОК
11.1. Попередня заявка на участь команди у всеукраїнських юнацьких змаганнях
України з регбі-15 і регбі-7 в електронному вигляді подається до Дитячо-юнацької
Комісії Федерації регбі України (Голова - Ярема Михайло Іванович,
е-mail: myhaylo@gmail.com) до 01 березня 2018 року (команди 2000-01 р.р.н. – до 01
лютого 2018 року).
11.2. Попередня поіменна заявка (Додаток №4) на участь у всеукраїнських юнацьких
змаганнях України з регбі-15 і регбі-7 в електронному вигляді разом з документами,
необхідними для оформлення «Паспорта регбіста» і реєстрації на сайті Реєстр гравців
rugby-teams.org.ua подається до Дитячо-юнацької Комісії Федерації регбі України
(Голова - Ярема Михайло Іванович, е-mail: myhaylo@gmail.com)
до 15 лютого 2018 року – команди чемпіонату України з регбі-15 (2000-01 р.р.н.);
до 15 березня 2018 року – команди чемпіонату України з регбі-7 серед юніорів і дівчат
(2000-01 р.р.н.);
до 08 квітня 2018 року – всі інші команди чемпіонату України (крім 2007 р.н. і
молодших).

Оформлення «Паспорта регбіста» здійснюється до 05 квітня 2018 року у
першій половині року і до 30 серпня 2018 року у другій половині року.
11.3. До мандатної комісії змагань в день приїзду подаються
- оформлені поіменні заявки встановленої форми (Додаток №4);
- оригінал документа, який підтверджує вік гравця
а) яким виповнилось 14 років: або Паспорт громадянина України, або ID картка
або Паспорт громадянина України для виїзду за кордон;
б) яким не виповнилось 14 років: Паспорт регбіста і учнівський квиток (виданий
школою);
- поліси медичного страхування гравців.
11.3. В заявці вказуються дані тренерського складу:
 прізвище, ім’я та по-батькові, рік народження;
 місце роботи, посада;
 домашня адреса.
11.4. В заявці вказується поштова адреса команди (клубу), телефон, факс, електронна
адреса та відомча приналежність команди (клубу).
11.5. Поіменна заявка на участь у змаганнях затверджується спортивним клубом, за
який виступає команда, керівництвом місцевого управління (відділу) з питань
фізичної культури та спорту, керівником регіональної федерації регбі та місцевим
лікарсько - фізкультурним диспансером.
11.6. У заявочному списку команд вказуються кольори ігрових форм.
11.7. Юнаки та діти можуть бути допущені до участі в змаганнях тільки за свою
вікову групу. Виступ гравців за старшу вікову групу не дозволяється.
11.8. Виїзд команд на змагання можливий тільки за офіційним викликом Федерації
регбі або Мінмолодьспорту України.
Дитячо-юнацька комісія
Федерації регбі України
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